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SOFTWARE

Adobe CC
Photoshop -
Lightroom -
Illustrator -
inDesign -

Premiere Pro -
After Effects -

Canva
Divi

VAARDIGHEDEN

Schrijven
Social media marketing

Public speaking
Concept design
Graphic design

Art direction
Advertising

Branding
Illustratie
Research

TALEN

Nederlands 
(moedertaal)

Engels
(near-native)

BIO

Ik ben crossmediaal ontwerper en researcher met een 
groot hart voor beeld, taal en de maatschappij. Thema’s als 
diversiteit en inclusiviteit spelen een belangrijke rol in mijn 
werk. Hiermee wil ik bijdragen aan het mooier, leuker en 
creatiever maken van de wereld om mij heen. Het liefst doe 
ik dit in een inspirerende, positieve omgeving met andere 
creatieven om mij heen.

ERVARING
 
- Communicatiemedewerker Faculteit der Letteren, 
Radboud Universiteit, Nijmegen
okt 2021 - nu
Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks creëren van content 
voor alle social media kanalen van de FdL. Hiernaast houd ik 
media-optredens van onze wetenschappers bij en ontwerp ik 
digitale uitingen en drukwerk.  
 
- Art Director/Designer bij noorlorist
jun 2017 - nu
Als freelance crossmedia designer ligt mijn voornaamste focus 
op branding, advertising en illustratie. Voor voorbeelden van 
afgeronde projecten, zie mijn portfolio website 
www.noorlorist.com.

- Creative Team Raffia Magazine
jan 2021 - nu
Als lid van het creative team van Raffia Magazine ontwerp ik 
social media campagnes en creëer ik visuals voor artikelen. 
Ook ben ik voor Raffia actief als editor en schrijver.

- Studio design internship bij INDIE Amsterdam
feb 2018 - jul 2018
Tijdens mijn tijd bij INDIE Amsterdam heb ik gewerkt aan 
concept- en designprojecten voor merken zoals Heineken, 
TELE2, Holland Casino, Young Capital, Brand beer, Amstel, 
Sportlife en Pearle. 

- Projectcoördinator bij M-Pact, Enschede
jan 2020 - jul 2020
Als projectcoördinator bij het ‘taalmaatjes’ project van M-Pact 
zorgde ik ervoor dat de samenwerking tussen taalvrijwilligers 
en deelnemers goed verliep. Ik koppelde deelnemers aan 
vrijwilligers, monitorde de voortgang van de deelnemers, en 
bood daar waar nodig assistentie. Ook ontwierp en doceerde 
ik een lesprogramma voor EVA (Enschede Vrouwen met 
Ambitie), een project dat vrouwen met een...   
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... vluchtelingenachtergrond helpt hun talenten en ambities
te ontdekken en te ontwikkelen.

- Taalcoach bij M-Pact, Enschede
nov 2019 - jan 2021
Mijn primaire taak als taalcoach was het geven van Nederlandse 
taalles aan mensen met een vluchtelingenachtergrond. 
Daarnaast ondersteunde ik hen waar nodig bij de integratie in de 
Nederlandse maatschappij. 

EDUCATIE

2021 - 2022 - MA Creative Industries (specialisatie Arts and   
                      Culture Studies), Radboud Universiteit
2020 - 2021 - Premaster Creative Industries, Radboud Universiteit
2015 - 2019 - BA Crossmedia Design, AKI ArtEZ Enschede
2016 - 2019 - Honours Programma, ArtEZ
2009 - 2015 - International Baccalaureate English
2014 - 2015 - Tweetalig HAVO, Lorentz Lyceum Arnhem
2009 - 2014 - Tweetalig VWO, Lorentz Lyceum Arnhem

INTERESSES

(Feministische) kunst
Tekenen/schilderen
Schrijven
(Veganistisch) koken
Kittenopvang (vrijwilliger voor de Dierenbescherming)
Moestuinieren
Lezen (www.goodreads.com/noorlo)
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